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Activiteit: Excursie naar kasteel Ammersoyen en naar Zaltbommel 
  
Wanneer: Zaterdag 25mei  2019   
Locatie: zie hieronder 

 

 

 

Vertrek Thorn: 08.30 uur Parkeerplaats sportpark ter Koel, Ittervoorterweg 51  

Vertrek Ell: 08.45 uur Parochiekerk Niesstraat (parkeren Scheijmansplein tegenover de 

kerk) 

Vertrek Weert: 09.00 uur Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (  

Kampershoek) 
 
                  

Weert, 02-05-2019 

 

Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 

 

Onderwerp: Excursie naar kasteel Ammersoyen en naar Zaltbommel op 

zaterdag 25 mei 2019 

 

De Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” en de kring 

Weert van het LGOG organiseren op zaterdag 25 mei 2019 een excursie, die 

wij bijzonder in uw aandacht aanbevelen.                                                                                               

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze voorjaarsexcursie.    

In de ochtend staat een bezoek aan kasteel Ammersoyen op het programma en 

na de middag brengen we onder leiding van stadsgidsen een bezoek aan de 

stad Zaltbommel.                        

 

 



Ter nadere informatie het volgende: 

  

Ammersoyen 

Ammersoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in Nederland. 

Het kasteel ligt aan de rand van Ammerzoden in de Bommelerwaard. Het kasteel 

heeft vier hoektorens, een voorburcht en is geheel omgracht. Een typische 

Hollandse waterburcht. Ook het interieur heeft een middeleeuws karakter met een 

ridderzaal en een zolder vol wapens en grachtvondsten. Alles bij elkaar biedt het 

een mooi beeld van het leven op een kasteel.                                                                                                                                           

Bij de bouw rond 1300 lag kasteel Ammersoyen aan de Maas. Niet veel later werd 

de loop van de rivier verlegd, maar bleef het kasteel met zijn voorburcht door water 

omgeven. Het kasteel met zijn vierkante grondplan en vier hoektorens is een goed 

voorbeeld van het door graaf Floris V van Holland geïntroduceerde kasteeltype. 

Opvallend is dat het kasteel als één geheel is gebouwd, terwijl de meeste kastelen 

zijn opgetrokken in verschillende fases. In 1386 werd het kasteel veroverd door de 

Gelderse hertog Willem van Gulik, omdat de kasteelheer van Ammersoyen was 

overgelopen naar aartsvijand Brabant. Voor Gelre was er alles aan gelegen om de 

grens met Brabant aan de Maas te handhaven. In 1513, tijdens de Gelderse 

oorlogen, kwam het gevaar van over de Maas. Nu werd het kasteel belegerd door 

de Habsburgers. 

Een grote brand in 1590 richtte zware schade aan, waardoor het kasteel meer dan 

een halve eeuw onbewoonbaar was. Pas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog 

in 1648 begonnen herstelwerkzaamheden. Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 

en 1667 markeren die herbouw. Het kasteel kreeg in die tijd zijn oorspronkelijke 

middeleeuwse contouren terug. Het interieur werd aangepast aan de eisen van de 

17e eeuw. 

In 1873 werd het kasteel verkocht aan de Katholieke Kerk. Volgens de 

overlevering na een verloren dobbelspel met de pastoor van Ammerzoden. Het 

kasteel werd daarna gebruikt als klooster. Omstreeks 1893 werd de gracht rond het 

kasteel gedempt en werd een kapel aan de westzijde aangebouwd. In 1944-1945 

liep het kasteel zware oorlogsschade op.                                                                      

In 1957 kocht de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen het kasteel. In 1959 

begon een grote restauratie. Die duurde maar liefst zestien jaar. Er werden veel 

middeleeuwse elementen teruggevonden, waaronder de muurtrappen. Door deze 

vondsten werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat.                                                                                                         



 

Kasteel Ammersoyen 

Ook de gracht werd weer uitgegraven. Daarbij is een schat aan voorwerpen naar 

boven gehaald. In 1975 werd de restauratie afgerond en kon het publiek het 

schitterende kasteel voor het eerst bewonderen. De voorwerpen die in de gracht zijn 

teruggevonden geven een goed beeld van 600 jaar kasteelgeschiedenis. Een deel 

van die voorwerpen wordt in het kasteel tentoongesteld. Het is de grootste 

samenhangende collectie van grachtvondsten in Nederland. 

De stad Zaltbommel 

De oorspronkelijke naam van de stad was Bommel, en tot heden wordt de stad door 

de inwoners zo genoemd. De oudste vorm van de naam is Bomela of Bomelo (in 

850) en is een samenvoeging van Boom (in de tegenwoordige betekenis) en lo, 

waarbij lo verwijst naar een loofbos op een verhoging in een moerassig gebied. In 

dit gebied bestaat die verhoging uit de oeverwal langs de rivier de Waal. Namen 

met de uitgang 'lo' hangen vaak samen met ontginningen van oeverwallen, 

waardoor er open plekken ontstonden in het bos waar een nederzetting kon 

ontstaan. In een latere fase (eerste vermelding in 1297) krijgt de nederzetting het 

voorvoegsel 'Salt' of 'Saut' om het te kunnen onderscheiden van het andere Bommel 

(Maasbommel). Deze toevoeging slaat op de handel in zout die hier belangrijk was. 

Zout werd per schip vervoerd en waarschijnlijk in Zaltbommel verhandeld en was 

zeer belangrijk, vooral voor het inzouten van vis.  

Zaltbommel is meer dan duizend jaar oud. De eerste vermelding van de stad 

als Bomala stamt uit het jaar 850. In de 13e eeuw groeide Zaltbommel uit tot een 

belangrijke handelsstad en in de 15e eeuw tot een Hanzestad van betekenis. 13 

december 1315 kreeg het van graaf Reinald I dezelfde stadsrechten als Zutphen en 

werden de vestingwerken aangelegd, die er nu nog zijn. In de 13e eeuw hadden 

Zaltbommel en de landen van de Bommeler- en Tielerwaard 

reeds landrechten verkregen. Een landrecht is soortgelijk aan een stadrecht en geldt 
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voor een beperkt gebied. Dit landrecht is het oudste overgeleverde landrecht en 

wordt aangeduid met eening. De originele oorkonde van dit landrecht is niet 

bewaard gebleven. Een jaar nadat Zaltbommel stadsrechten verkreeg, werd op 19 

oktober 1316 door Reinald I een nieuwe oorkonde uitgevaardigd. Daarin werd de 

oude regeling bevestigd. Er werd onderscheid gemaakt tussen de bewoners van de 

stad Zaltbommel en de bewoners van het platteland. Stadsbewoners werden berecht 

door de schepenbank van Zaltbommel; plattelandsbewoners waren bij zware 

misdrijven zoals moord en brandstichting overgeleverd aan de genade van de graaf.  

 

Sint Maartenskerk 

In 1325 en 1327 werd het landrecht van de Bommelerwaard door de graaf 

hernieuwd, waardoor het onderscheid tussen de stad Zaltbommel en het platteland 

nog scherper werd. Op 31 juli 1572 werd Zaltbommel ingenomen 

door watergeuzen onder leiding van Dirck van Haeften. Daarop belegerden de 

Spanjaarden in de daarop volgende jaren de stad, echter zonder enig succes, 

waaronder de blokkade in 1574. Samen met Buren sloot Zaltbommel zich in juni 

1575 aan bij de Unie van Dordrecht tussen Holland en Zeeland, waarmee beide 

steden zich in feite afscheidden van Gelre; dit werd pas in 1602 ongedaan gemaakt.                                                            

Op aandringen van Maurits van Nassau werd de stad verder versterkt. Voordat deze 

versterking voltooid was, belegerden de Spanjaarden onder leiding van Francesco 

de Mendoza de stad weer, tijdens het beleg in 1599. Dit beleg kon wederom 

succesvol door de Staatse troepen worden afgeslagen.                                                                                                           

In 1869 werd Zaltbommel met het spoorwegnet verbonden. Tussen 1910 en 1923 

reed de Gemeentetram Zaltbommel tussen het centrum en station Zaltbommel. 

                                                                                                     

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergeuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Zaltbommel_(1574)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buren_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unie_van_Dordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francesco_de_Mendoza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francesco_de_Mendoza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Zaltbommel_(1599)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatse_partij
https://nl.wikipedia.org/wiki/1869
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentetram_Zaltbommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Zaltbommel


Overzicht van het programma: 

 

08.30 uur:  Vertrek in Thorn vanaf  de parkeerplaats bij sportpark 

 Ter Koel, Ittervoortseweg 51                                                                                                                                              

08.45 uur:  Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. 

 (Auto’s kunnen geparkeerd worden op het tegenover de 

 kerk gelegen Scheijmansplein) 

 

09.00 uur:  Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, 

 Kelvinstraat 1 (Kampershoek)  

10.00-10.15 uur:  Aankomst en ontvangst kasteel Ammersoyen, 

 Kasteellaan 1 Ammerzoden; aansluitend koffie en 

 appelgebak   

11.00 uur:              Bezoek aan het kasteel onder leiding van gidsen   

12.15 uur:              Vertrek naar Zaltbommel. Aankomst om 12.45 uur 

12.45-14.15 uur:    Lunch in restaurant De Verdraagzaamheid                                            

14.30 uur:              Stadswandeling Zaltbommel onder leiding van gidsen 

 met kort bezoek aan Sint Maartenskerk 

Vanaf 16.00/16.15 uur: Bij mooi weer gelegenheid tot nuttigen van een 

 drankje/hapje 

17.15 uur:                     Vertrek naar Weert, Ell, Thorn  

 

Tijden zijn bij benadering 

 

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 

Deelnemers die lid zijn van de GHK Het Land van Thorn, de kring Weert van het 

LGOG of vriend van de Aldenborgh betalen een bedrag van € 55.00, niet-leden 

betalen € 60.00. Dat bedrag geldt voor deelnemers zonder museumkaart. Leden 

van de GHKThorn, de kring Weert en vrienden van de Aldenborgh mét een 

museumkaart betalen € 47,--, niet leden met een MJK betalen € 52,-- Denk er 

wel aan de museumkaart mee te nemen. 

 

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak 

bij aankomst, entreegeld en rondleiding in kasteel Ammersoyen, lunch in 

restaurant De Verdraagzaamheid, rondleiding door Zaltbommel met kort 

bezoek Sint Maartenskerk onder leiding van stadsgidsen + fooi  buschauffeur. 

 

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en 

wel bij de penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Wil Lindelauf, tel. 

06-52406729 of, bij voorkeur, via e-mailadres: linass@ziggo.nl   

De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig 

voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 



19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, 

onder uitdrukkelijke vermelding van:  

 

1) naam van de deelnemer(s)  

2) Ammersoyen/Zaltbommel 

3) uw opstapplaats 

4) aantal museumkaarten 

 

U kunt via het e-mailadres linass@ziggo.nl ook eventuele dieetwensen kenbaar 

maken. 

                                                                                                                                                

Vol = vol.  Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar.  Bij overboeking hanteren we 

de volgorde van aanmelding.                                                                                                                                                                      

Gezien de te verwachten grote belangstelling voor deze excursie is aanmelding per 

ommegaande zeer aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar 

in elk geval uiterlijk vrijdag 10 mei a.s. 

 

Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog (moeten) 

afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft 

staan, dient degene die niet kan deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. 

Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 

 

Deze excursie is georganiseerd door Hub aan den Boom en Wil Filott, 

bestuursleden respectievelijk van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land 

van Thorn” en de kring Weert van het LGOG.  Zij zijn op 25 mei bereikbaar onder 

nummer 06-18845998 respectievelijk 06-83138322. 

 

Wij wensen u voor 25 mei a.s. alvast een heel mooie excursie toe.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de kring Weert van het LGOG 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 

 


